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2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ από προϊόντα ξυλείας
2.1 Συσταριέρες αποθήκευσης αρχαιοτήτων
Διαστάσεις (±0,05 m)

0,60*0,60*3,00 (πλάτος, βάθος, ύψος)

Σκελετός από MDF 19mm και πλάτη 5mm.
Διπλή πόρτα καθ’ ύψος με περιμετρικό μονοκόμματο πλαίσιο (10cm) από MDF και τζάμι
5mm, κλειδαριά και μετάλλινο πόμολο. Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με
ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση.
Σημειώνεται ότι τα πλαϊνά ξύλινα τμήματα ύψους 3,00μ θα είναι μονοκόμματα καθ' ύψος
και μόνο οι πόρτες θα είναι χωρισμένες σε δύο τμήματα του 1,50μ.
Εσωτερικά της συρταροθήκης θα διατάσσονται καθ’ ύψος 20 συρτάρια καθαρού
ύψους~10cmκατασκευασμένα από μασίφ σουηδική Πεύκη ξυλεία A’ ποιότητας και πάχους
12mm χωρίς ρόζους (Ποιότητα ξυλείας Ο) με πάτο απόMDF πάχους 5mm κατάλληλα
βιδωμένο στα πλαϊνά τοιχώματα και προσαρμοσμένο στους μηχανισμούς κύλισης ώστε να
ενισχύεται επιπλέον η προστασία από κάμψη του στην ελεύθερη επιφάνεια του.
Ποιότητα Ο

Ξυλεία καθαρή, χωρίς μεταχρωματισμούς και θλιψιγενές ξύλο.
Επιτρέπονται : Κάθε τρέχον μέτρο 1 ρόζος σύμφυτος μέχρι 2x5cm ή
1 ρητινοθύλακας μέχρι 5x0.5cm, μικρές ραγάδες και λειψάδες,
απόκλιση από επιπεδότητα (κάμψη) μέχρι 2 cm/m2.

Οι διαστάσεις των συρταριών θα πρέπει να καταλαμβάνουν τον μέγιστο δυνατό χώρο εντός
του καθαρού όγκου της συρταροθήκης με την προϋπόθεση της απρόσκοπτης κίνησης τους
και της διάνοιξης των εξωτερικών θυρών.
Τα συρτάρια θα σύρονται σε μετάλλινους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς ευρωπαϊκής
προέλευσης με ροδάκια, ελάχιστου αποδεκτού βάρους φόρτωσης 25kgr, ολικής εξαγωγής
και χρώματος καφέ.
Όλα τα ξύλινα στοιχεία της συρταροθήκης θα είναι βαμμένα με άχρωμο βερνίκι εμποτισμού
για προστασία από μύκητες και υγρασία.
Κρύσταλλο πόρτας: πάχος 5mm.
Μεντεσέδες: 3 τεμάχια σε κάθε πόρτα με φρένο.
Όλες οι πραγματικές τιμές των προϊόντων ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν (μηχανική, χημική,
αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή
υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα
θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατηγορίας Ε1 χαμηλής
περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0/00), και συνεπώς «μη τοξικά», το οποίο
θα προκύπτει από πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί στην Υπηρεσία.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
-Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο προσφοράς του αντιπροσωπευτικά
δείγματα από όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των ανωτέρω
συρταροθηκών.
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πριν την έναρξη της κατασκευής όλων των
συρταροθηκών, αναλυτικά σχέδια εφαρμογής τους σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες
μηχανικούς του έργου, ώστε να έχουν επιλυθεί όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
-Όλα τα χρησιμοποιούμενα βερνίκια θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που
θα επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω ζητούμενα.
-Κατά την παραλαβή όλων των συρταροθηκών δεν θα γίνονται αποδεκτές: αποκλίσεις από
την κατακόρυφο και την οριζόντιο, εμφανείς ενώσεις σε οποιοδήποτε σημείο των ξύλινων
επιφανειών, σταξιές και υπολείμματα βαφής, χτυπήματα, γρατζουνιές, εμφανή τρυπήματα
και γενικότερα οποιαδήποτε κακοτεχνία που να μειώνει το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα.

3. EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ από μέταλλο

Αφορά σε ράφια αποθήκευσης τύπου dexion βαρέως και ημιβαρέως τύπου. Αναλυτικά
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Περιγραφή

Διαστάσεις
πλάτος*βάθος*ύψος

Κύρια
Μ.Μ.

Ποσότητα

ΕΝΟΤΗ
ΤΑ 3
3.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
από μέταλλο
Ράφια τύπου dexion βαρέως τύπου

370*110*300(εκ.)

ΤΕΜ

6

3.2

Ράφια τύπου dexion βαρέως τύπου

270x110x300 (εκ.)

TEM

2

3.2

Ράφια τύπου dexion ημιβαρέως τύπου

150*60*300(εκ.)

ΤΕΜ

25

3.3

Ράφια τύπου dexion ημιβαρέως τύπου

150*60*500(εκ.)

ΤΕΜ

4

3.1 Ράφια τύπου dexion βαρέως τύπου 370*110*300 (εκ.)
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: 3000mm
ΒΑΘΟΣ: 1100mm
ΜΗΚΟΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ: 3700mm
ΕΠΙΠΕΔΑ: 7
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΡΑΦΙΟΥ: 1500Kg
Για τα υλικά κατασκευής συστήματος ραφιών να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες με
πιστοποιητικά
προελεύσεως. Η πιστοποίηση όλων των υλικών κατασκευής να γίνεται βάσει της Ευρωπαϊκής
νόρμας 3.1 Β (ΕΝ10204).
Ποιότητα απαιτούμενων μετάλλων:
• Κάθετα πλαίσια και κολόνες: Προγαλβανισμένα EN 10147-S350GD+Z140-M-A-C
Ειδικός χάλυβας με υψηλά όρια απόδοσης και τάσης.
• Οριζόντιες δοκίδες
Κατασκευασμένες από ατσάλι EN 10147-S320+Z140-M-A-C.
Οι σύνδεσμοι συγκολλούνται και στα δύο άκρα.
Ο τύπος του συνδέσμου πρέπει να προσδιοριστεί κατά την παραγγελία δοκών.
Το τυπικό φινίρισμα είναι προ-γαλβανισμένο.
• Διαγώνιες και υλικά στήριξης: Χάλυβας St 37-2.

• Πατάκια και συνδετήρια: Χάλυβας St 37-2 .
• Μεταλλικά εκτωνούμενα βύσματα: Τύπου HME 10 x 90 T
• Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένες με παξιμάδια ασφαλείας.
Η επικάλυψη όλων των οριζόντιων επιπέδων-ραφιών θα είναι από μοριοσανίδα υψηλής
αντοχής MDF πάχους 25mm σε δύο κομμάτια κατά μήκος των 3600mm.
Θα υπάρχει δυνατότητα πάκτωσης τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο με
κατάλληλα βύσματα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα υλικά είναι από εν θερμώ προ-γαλβανισμένη λαμαρίνα.
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ
Το βέλος κάμψης, όπου αυτό δεν αναφέρεται, είναι πάντα μικρότερο από 1/200.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συντελεστής ασφαλείας που μετριούνται οι κατασκευές, είναι ίσος με 1,5.
Όριο αντιστάσεως παραμόρφωσης 355Ν/mm2 (Kg3550cm2) = 1,5
Όριο κατάρρευσης 510 Ν/mm2 = 1,8

3.2 Ράφια τύπου dexion βαρέως τύπου 270x110x300 (εκ.)

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: 3000mm
ΒΑΘΟΣ: 1100mm
ΜΗΚΟΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ: 2700mm
ΕΠΙΠΕΔΑ: 7
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΡΑΦΙΟΥ: 1000Kg
Για τα υλικά κατασκευής συστήματος ραφιών να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες με
πιστοποιητικά
προελεύσεως. Η πιστοποίηση όλων των υλικών κατασκευής να γίνεται βάσει της Ευρωπαϊκής
νόρμας3.1 Β (ΕΝ10204).
Ποιότητα απαιτούμενων μετάλλων:
• Κάθετα πλαίσια και κολόνες: Προγαλβανισμένα EN 10147-S350GD+Z140-M-A-C
Ειδικός χάλυβας με υψηλά όρια απόδοσης και τάσης
• Οριζόντιες δοκίδες
Κατασκευασμένες από ατσάλι EN 10147-S320+Z140-M-A-C.
Οι σύνδεσμοι συγκολλούνται και στα δύο άκρα.
Ο τύπος του συνδέσμου πρέπει να προσδιοριστεί κατά την παραγγελία δοκών.
Το τυπικό φινίρισμα είναι προ-γαλβανισμένο
• Διαγώνιες και υλικά στήριξης: Χάλυβας St 37-2.
• Πατάκια και συνδετήρια: Χάλυβας St 37-2 .
• Μεταλλικά εκτωνούμενα βύσματα: Τύπου HME 10 x 90 T
• Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένες με παξιμάδια ασφαλείας.
Η επικάλυψη όλων των οριζόντιων επιπέδων θα είναι από MDF από μοριοσανίδα υψηλής
αντοχής πάχους 25mm κατά μήκος των 2700mm.
Θα υπάρχει δυνατότητα πάκτωσης τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο επίπεδο με
κατάλληλα βύσματα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα υλικά είναι από εν θερμό προ-γαλβανισμένη λαμαρίνα.
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ
Το βέλος κάμψης, όπου αυτό δεν αναφέρεται, είναι πάντα μικρότερο από 1/200.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συντελεστής ασφαλείας που μετριούνται οι κατασκευές, είναι ίσος με 1,5.
Όριο αντιστάσεως παραμόρφωσης 355Ν/mm2 (Kg3550cm2) = 1,5
Όριο κατάρρευσης 510 Ν/mm2 = 1,8

3.3 Ράφια τύπου dexion ημιβαρέως τύπου 150*60*300 (εκ.)
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: 2950mm
ΒΑΘΟΣ: 600mm
ΜΗΚΟΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ: 1530mm
ΕΠΙΠΕΔΑ: 6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΡΑΦΙΟΥ: 600Kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΕΛΑΡΟΥ: 110Kg
Όλα τα ράφια θα έχουν επικάλυψη από στρατζαριστή λαμαρίνα (5 τεμ ανά ράφι) όπως
φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. Τα ράφια ενσωματώνονται στα υπάρχοντα οριζόντια
επιμήκη δοκάρια.

Ενδεικτικό τεμάχιο επικάλυψης ραφιού με διαστάσεις ανάλογες ώστε να καλύψουν το
συνολικό μήκος του οριζόντιου επιπέδου των 2700mm.

Περιγραφή επιμέρους στοιχείων
LS ΠΛΑΙΣΙΟ 2950x600mm με ΔΙΠΛΟ ΧΙΑΣΜΟ
LS ΠΕΛΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
LS ΔΟΚΙΔΕΣ 1530mm (600kg)
LS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
LS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 305*600mm
LS ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
LS ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
LS ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΙΡΑΝΤΑΣ
LS ΠΛΑΙΣΙΟ 2950x600mm με ΔΙΠΛΟ ΧΙΑΣΜΟ
Για τα υλικά κατασκευής συστήματος ραφιών χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες α διαλογής με
πιστοποιητικά προελεύσεως. Η πιστοποίηση όλων των υλικών κατασκευής γίνεται βάσει της
Ευρωπαϊκής νόρμας 3.1 Β (ΕΝ10204).
Η ποιότητα των μετάλλων που χρησιμοποιούμε περιγράφεται κατωτέρω:
• Κάθετα πλαίσια & κολόνες:

Ειδικός χάλυβας St-37-2 με υψηλά όρια απόδοσης και τάσης
• Πατάκια & συνδετήρια:
Χάλυβας St 37-2 .
• Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένες ALLEN .
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ
Το βέλος κάμψης, όπου αυτό δεν αναφέρεται, είναι πάντα μικρότερο από 1/200.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συντελεστής ασφαλείας που μετριούνται οι κατασκευές, είναι ίσος με 1,5.
Όριο αντιστάσεως παραμόρφωσης 355Ν/mm2 (Kg3550cm2) = 1,5

Ενδεικτικό σχέδιο ραφιών βαρέως 150x60x300 εκ.
3.4 Ράφια τύπου dexion ημιβαρέως τύπου 150*60*500 εκ.

ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: 5000 mm
ΒΑΘΟΣ: 600mm
ΜΗΚΟΣ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ: 1530mm
ΕΠΙΠΕΔΑ: 10
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΡΑΦΙΟΥ: 600Kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΕΛΑΡΟΥ: 110Kg
Περιγραφή επι μέρους στοιχείων
LS ΠΛΑΙΣΙΟ 2950x600mm με ΔΙΠΛΟ ΧΙΑΣΜΟ
LS ΠΕΛΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
LS ΔΟΚΙΔΕΣ 1530mm (600kg)
LS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
LS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 305*600mm
LS ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
LS ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ
LS ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΙΡΑΝΤΑΣ
LS ΠΛΑΙΣΙΟ 4900x600mm με ΔΙΠΛΟ ΧΙΑΣΜΟ

Για τα υλικά κατασκευής συστήματος ραφιών χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες α διαλογής με
πιστοποιητικά προελεύσεως. Η πιστοποίηση όλων των υλικών κατασκευής γίνεται βάσει της
Ευρωπαϊκής νόρμας 3.1 Β (ΕΝ10204).
Η ποιότητα των μετάλλων που χρησιμοποιούμε περιγράφεται κατωτέρω:
• Κάθετα πλαίσια & κολόνες:
Ειδικός χάλυβας St-37-2 με υψηλά όρια απόδοσης και τάσης
• Πατάκια & συνδετήρια:
Χάλυβας St 37-2 .
• Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένες ALLEN .
ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ
Το βέλος κάμψης, όπου αυτό δεν αναφέρεται, είναι πάντα μικρότερο από 1/200.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συντελεστής ασφαλείας που μετριούνται οι κατασκευές, είναι ίσος με 1,5.
Όριο αντιστάσεως παραμόρφωσης 355Ν/mm2 (Kg3550cm2) = 1,5

Ενδεικτικό σχέδιο ραφιών βαρέως 150x60x500 εκ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για τα ράφια τύπου dexion
-Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο προσφοράς του αντιπροσωπευτικά
δείγματα από όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των ραφιών.
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πριν την έναρξη της κατασκευής όλων των ραφιών,
αναλυτικά σχέδια εφαρμογής τους σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του
έργου, ώστε να έχουν επιλυθεί όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
-Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
-Κατά την παραλαβή όλων των ραφιών δεν θα γίνονται αποδεκτές: αποκλίσεις από την
κατακόρυφο και την οριζόντιο και γενικότερα οποιαδήποτε κακοτεχνία που να μειώνει το
συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα.

4.

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4.1 Τροχήλατη σκαλωσιά αλουμινίου (Πύργος) (με δάπεδο στα +6,00μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Πλαίσιο διαστάσεων 1,44m x 2,50m
- Πλαίσιο κολλημένο για υψηλή αντοχή
-Δυνατότητα τοποθέτησης δαπέδου σε οποιαδήποτε ύψος λόγω παράλληλων
στηριγμάτων δαπέδου ανά 30cm.
- Πλαίσιο με ραβδώσεις για καλύτερο κράτημα
- Δάπεδο από αλουμίνιο και αντιολισθητικό κόντρα πλακέ σημύδα διαστάσεων 2,50m
x 0,60m
- Ρόδες Ø20 με φρένο στην περιστροφή και στην κύλιση

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για τα ράφια τύπου dexion
-Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

5. EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αφορά σε έπιπλα βιβλιοθήκης και γραφειακών χώρων τα οποία αναλυτικά περιγράφονται
στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Περιγραφή

ΕΝΟΤΗΤΑ
5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαστάσεις
πλάτος*βάθ
ος*ύψος

Κύρια
Μ.Μ.

Ποσότητα

5.1

Βιβλιοθήκη – ραφιέρα ξύλινη

465*36*360

ΤΕΜ

1

5.2

Βιβλιοθήκη – ραφιέρα ξύλινη

372*36*360

ΤΕΜ

2

5.3

Βιβλιοθήκη – ραφιέρα ξύλινη

1110*36*360

ΤΕΜ

1

5.4

Βιβλιοθήκη χαμηλή διπλής όψης ξύλινη

372*72*110

ΤΕΜ

1

5.5

Ραφιέρα χαμηλή με σκελετό και πόρτες
λάκα

280*45*85

ΤΕΜ

2

5.6

Βιβλιοθήκη - ραφιέρα με σκελετό και
πόρτες λάκα

372*45*250

ΤΕΜ

1

5.7

Έπιπλο reception ξύλο - λάκα

550*167*100

ΤΕΜ

1

5.8

Ραφιέρα χαμηλή για reception με ξύλινο
σκελετό και πόρτες λάκα

372*45*110

ΤΕΜ

1

5.9

Ξύλινα διαχωριστικά χώρων

ΤΕΜ

3

5.10

Τροχήλατη σκάλα βιβλιοστασίου

ΤΕΜ

3

5.11

Μηχανισμός καρτελοθηκών

82*45*9

ΤΕΜ

20

5.12

Πορτάκια λάκας για ερμάρια

35*38

ΤΕΜ

75

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
-Ο ανάδοχος υποχρεούται προ της κατασκευής να προσέλθει στον τόπο του έργου και να
προμετρήσει τις ακριβείς διαστάσεις των εν λόγω κατασκευών.

-Σημειώνεται ότι σε όλα τα επιτοίχια έπιπλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν υπάρχοντα
κανάλια διέλευσης καλωδίων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Τυχόν μετατοπίσεις ή
μετακινήσεις τους θα γίνονται σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου.
-Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο προσφοράς του αντιπροσωπευτικά
δείγματα από όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των ανωτέρω επίπλων.
Ενδεικτικά αναφέρονται: MDF με επένδυση καπλαμά από δρυ σε φυσικό χρώμα, λάκα σε
χρώμα RAL 1013, μεντεσέδες, στηρίγματα ραφιών.
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πριν την έναρξη της κατασκευής όλων των επίπλων,
αναλυτικά σχέδια εφαρμογής τους σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του
έργου, ώστε να έχουν επιλυθεί όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
-Η τελική επεξεργασία λάκας θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη ακρυλική
πολυουρεθανίκη λάκα δύο συστατικών υψηλών απαιτήσεων εφαρμοσμένη με πιστόλι
αέρος, υπόβαση με δύο υποστρώματα ειδικού ασταριού μόνωσης και γεμίσματος πόρων και
τελική επίστρωση με χρώμα ευρωπαϊκής προέλευσης. Θα είναι άοσμη, ελαστική, οικολογική,
εσωτερικής χρήσης, κατάλληλη για όλα τα έπιπλα. Θα διατίθεται, βάσει χρωματολογίου, σε
ματ υφή (μετρημένη βάσει κλίμακας σε 10 gloss) σε προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις, με
τέλεια αισθητικά αποτελέσματα, υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλες
οι χρησιμοποιούμενες βαφές θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα
επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.
-Κατά την παραλαβή όλων των επίπλων δεν θα γίνονται αποδεκτές: αποκλίσεις από την
κατακόρυφο και την οριζόντιο, εμφανείς ενώσεις σε οποιοδήποτε σημείο των ξύλινων
επιφανειών, σταξιές και υπολείμματα βαφής, χτυπήματα, γρατζουνιές, εμφανή τρυπήματα
και γενικότερα οποιαδήποτε κακοτεχνία που να μειώνει το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα.
5.1 -5.2 -5.3 – 5.4 Βιβλιοθήκη ραφιέρα ξύλινη
Διαστάσεις εκ.(±0,05 m)

465*36*360 (πλάτος, βάθος, ύψος)
372*36*360 (πλάτος, βάθος, ύψος)
1100*36*360 (πλάτος, βάθος, ύψος)
372*72*110 (πλάτος, βάθος, ύψος)
372*42*110 (πλάτος, βάθος, ύψος)

Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη με βάση τα σχέδια της παρούσας περιγραφής και
όλα τα εμφανή της μέρη θα είναι από MDF επενδεδυμένο με δρυ σε φυσικό χρώμα. Η τελική
επεξεργασία και το φινίρισμα θα γίνουν με ακρυλικά υποστρώματα και βερνίκια με υψηλή
αδιαβροχοποίηση και UV προστασία. Η τελική επιλογή της απόχρωσης της δρύινης
επιφάνειας θα γίνει κατά την υλοποίηση της κατασκευής σε συνεννόηση με τους
επιβλέποντες μηχανικούς της Υπηρεσίας.
Όλα τα οριζόντια και κάθετα στοιχεία του βασικού σκελετού θα έχουν πάχος 3,4εκ. ενώ τα
εσωτερικά διαχωριστικά ράφια 2,6 εκ. Η πλάτη και η μπάζα θα είναι 1,7εκ.

Στους ορθοστάτες θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm, για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών
και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. Τα ράφια θα
τοποθετούνται στις θέσεις τους με μετάλλινα στηρίγματα με προστατευτικό λάστιχο.
Ο αριθμός των ραφιών, θα είναι 5στο κατώτερο τμήμα της βιβλιοθήκης και 3 στο ανώτερο
τμήμα ανά τμήμα. Μεταξύ των δύο τμημάτων θα παρεμβάλλεται σταθερή μετώπη πάνω
στην οποία θα είναι βιδωμένη μετάλλινη ράγα κύλισης(διαμέτρου D=1.5εκ.)ξύλινης
τροχήλατης σκάλας για την πρόσβαση στο ανώτερο τμήμα. Η μετάλλινη ράβδος θα είναι από
συμπαγή μορφοσίδηρο θερμής έλασης κυκλικής διατομής. Ακριβές σχέδιο της τελικής
στήριξης της ράγας θα δοθεί κατά την υλοποίηση του έργου σε συνεννόηση με τους
επιβλέποντες μηχανικούς της Υπηρεσίας.
Στην χαμηλότερη βιβλιοθήκη 5.4 θα τοποθετηθούν 2 ράφια ανά διάχωρο.
Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και
οριζοντίωσης (ρεγουλατόροι).
Αντοχή κάθε ραφιού σε βάρος: 50kg
Το σύστημα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της βιβλιοθήκης θα πρέπει
να εξασφαλίζει σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της
κατασκευής. Οι βιβλιοθήκες θα βιδώνονται σε τοιχοποιίες.
Οι συνδεσμολογίες μεταξύ των τμημάτων κατασκευής ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται
με τον κατάλληλο τρόπο (πχ φυράμια μισής στροφής κρυφά αλλά κ όπου χρειαστεί με βίδες
η εξωτερικά φυραμια κ.α.) και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ θα χρησιμοποιηθούν
θερμοσκληρυνόμενες κόλλες πολυουρεθάνης που είναι άκρως ανθεκτικές στην θερμότητα
και την υγρασία. Οι συνδεσμολογίες δεν θα είναι εμφανείς.
Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την
αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με τα
απαραίτητα προστατευτικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών και
μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συσκευασία θα εξασφαλίζει τη συνολική
προστασία του επίπλου.
Όλα τα έπιπλα θα κατασκευαστούν από υλικά, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών κατάλληλα
για επιπλοποιία, σε διαστάσεις και πάχος, όπως φαίνονται στα σχέδια του παραρτήματος.
Σε όλα τα έπιπλα, όλες οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να
αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=1mm. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι
εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού. Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο
τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη.
Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη
κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και
αμεταχείριστα και τα συναρμολογούμενα θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Όλες οι πραγματικές τιμές των προϊόντων ξύλου που θα χρησιμοποιηθούν (μηχανική, χημική,
αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή
υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα
θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατηγορίας Ε1 χαμηλής

περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0/00), και συνεπώς «μη τοξικά», το οποίο
θα προκύπτει από πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί στην Υπηρεσία.

Σχ. 5.1 Βιβλιοθήκη 465*36*360

Εικ. 5.1 Βιβλιοθήκη 465*36*360

Σχ. 5.2 Βιβλιοθήκη 372*36*360

Εικ. 5.2 Βιβλιοθήκη 372*36*360

Σχ. 5.3 Βιβλιοθήκη 1110*36*360

Eικ. 5.3 Βιβλιοθήκη 1110*36*360

